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kisuostumusten kasittelyyn ja itse 
asiassa haemme parhaillaan bio
pankille uutta johtajaa*. Meilla on 
kaksi IT-alan ammattilaista hoita
massa ja kehittamassa digitaalisia 
jarjestelmiamme ja palvelujamme 
seka tietojen hakua. 

Annika lsohatala: Tulin mukaan 
biopankin toimintaan naytevas
taavaksi syyskuussa 2015 puolik
kaalla tyopanoksella. Toisen puo
likkaan tein patologialla. Siirryin 
kokonaan biopankin palveluk
seen vii me vuonna. 

Miten tyiinkuvanne ovat 

muuttuneet? 

Pia Nyberg: Me aloitimme hank
keena. Olen projektipaallikkona 
huolehtinut paljon hallinnollisista 
ja talousasioista. Ulkopuolisten 
kilpailtujen rahoitusten hakemi
nen seka prosessien kehittaminen 
kuuluvat tyohoni. Tana vuonna 
saamme rahoitusta esim. Tekesil
ta, Sitralta, Suomen Akatemialta 
ja hallituksen karkihankerahoi
tuksesta. Myos erilaiset digipa
tologiaan liittyvat asiat kuuluvat 
tyohoni, samoin kuin biopankin 
nayteluovutuksista paattavan tie
teellisen toimikunnan esittelijana 
toimiminen. 

Annika lsohatala: Toimin bio
pankissa laboratoriohoitajana ja 
vastaan naytteista. Nykyisessa 
tyossani ei ole juurikaan yhtaan 
samanlaista tyopaivaa. Ensim-

maiset naytteet tulivat biopank
kiimme vuonna 2016 ja veri
naytteiden maara kasvaa koko 
ajan. Verinayteprosessia ollaan 
automatisoimassa. Verinaytteet 
jaetaan alieriin kasityona, mutta 
pipetointirobotti naytteiden jaka
miseen on tulossa kayttoon nailla 
hetkilla. 

Pia Nyberg: Nykyisin Borealik
sessa teemme toita yhdessa mo
niammatillisesti. Olemme kehit
taneet kaytannon tyoprosesseja 
koko ajan. Materiaalien sailytta
miseen seka menetelmiin liitty
vien yksityiskohtia parannamme 
jatkuvasti. Meille tulee toimek
siantoja paljon Borealikseen nay
teskannaukseen liittyen varsi
naisten tieteellisen toimikunnan 
kasittelemien biopankkiprojek
tien lisaksi. 

Annika lsohatala: Kun aloitin 
Borealiksessa, saimme kayttoon 
naytelasiskannerin. Skannerin 
kayttoonotto ohjeineen oli en
simmaisia tyotehtaviani. Teemme 
naytelasiskannauksia erilaisiin 
tutkimusprojekteihin ja palvelu
tarjontana. Olen ollut kayttoon
ottamassa ja suunnittelemas
sa biopankin laboratoriotiloja. 
Olemme pyrkineet kehittamaan 
tiloja ja tyoprosesseja niin, etta 
lisaantyvat naytemaarat voidaan 
kasitella asianmukaisesti ja laa
dukkaasti. Robotin kayttoonotto 
naytteiden jaossa tulee muutta-

maan ja helpottamaan prosessia. 
Pia Nyberg: Me olemme voittoa 

tavoittelemattomia, mutta kus
tannuksia saa kattaa laskuttamal
la asiakkaitamme biopankin pal
veluista. Omistuspohja jakautuu 
siten, etta PPSHP omistaa 40%, 
yliopisto 35%, Nord Lab 10% ja 
muut keskussairaalat 3,75% Bo
realiksesta. Olen mukana yhdessa 
biopankin johtajan kanssa omis
tajien edustajien muodostaman 
ohjausryhman kokouksissa ja toi
min kokousten sihteerina. 

Kertokaa Borealiksen 

toiminnasta ja yhteistyiista 

Pia Nyberg: Biopankin suostu
muskerayksissa uusia yksikkoja 
on tulossa koko ajan mukaan. 
Tiedotus on tarkeaa eri puolel
la aluettamme seka yhteistyo 
mm. tutkimusryhmien ja muiden
biopankkien kanssa. On hyvin
tarkeaa kertoa kansalaisille siita,
miksi toimintamme on merki
tyksellista ja miksi heidan luo
vuttamillaan naytteilla on arvoa
erilaisten hoitojen ja diagnoosi
menetelmien kehittamisessa.

Annika lsohatala: Uusia yksik
koja on tulossa mukaan suostu
muskeraykseen. Tama korreloi 
verinaytteiden maaran kasvuna. 
Meilla pitaa olla valmius ottaa 
kasvavia naytemaaria arkistoihim
me. Lisaksi on kaynnistymassa 
muunkin naytetyypin kerayksia ja 
niihin on laboratorion valmistau
duttava. Lisaksi kehitamme kay
tannon laatutyota laboratoriossa 
ja IT-ohjelmien kaytettavyytta 
yhdessa meidan asiantuntijoiden 
kanssa. 

Annika lsohatala: Verinaytteet 
tulevat meille Nordlabin kautta. 
Tietojarjestelmat ovat omalla ta
vallaan haasteellisia. Naytteiden 
keraamisen liittyvia kriteereja yh
tenaistetaan muiden biopankkien 
kanssa. 

Pia Nyberg: Aitiyskohorttiai
neiston integrointi on parhaillaan 
menossa. Aiemmin THL: n hallin
noiman aitiyskohortin naytteet 
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ovat siirtyneet viime vuonna bio
pankkiin. Yhteistyota teemme 
paljon erilaisissa biopankkien tyo
ryhmissa ja biopankkiosuuskun
nassa sairaalabiopankkien kanssa. 
Sairaalabiopankkien ja THL: n bio
pankin lisaksi meilla on Terveys
talon ja Veripalvelujen biopankit, 
joita koskevat samat biopankkilait 
kuin meitakin. THL paaosin hoitaa 
yhteistyon eurooppalaisten bio
pankkien suuntaan. 

Miten teidan toimintaanne 

valvotaan? 

Pia Nyberg: Biopankkien perus
tamista valvovat Valvira ja valta
kunnallinen laaketieteellinen tut
kimuseettinen toimikunta TUKIJA. 
Perustamisen jalkeen Valvira on 
tehnyt joihinkin biopankkeihin 
auditointikaynteja. Teemme omaa 
valvontaa, tulevaisuudessa audi
toimme toimintojamme ristiin. 

Kuinka tenieydenhuollon 

ammattilaiset/ bioanalyytikot 

voivat osallistua toimintaanne? 

Annika lsohatala: Bioanalyytikoi
den tietoisuutta biopankkitoi
minnasta on lisattava. Erilaisten 

infomateriaalien ja tilaisuuksien 
kautta voimme jalkauttaa tie
toisuuttaa esim. naytteenotto
pisteisiin. Laboratoriohoitajat/ 
bioanalyytikot ovat avainasemas
sa suostumusten tarkistajina 
joillakin paikkakunnilla, koska 
biopankkiverinnaytteet otetaan 
tavallisen naytteenoton yhtey
dessa. Jokainen voi osallistua bio
pankkitoimintaa antamalla bio-

pankkisuostumuksen. Nykyaan 
biopankkitiedote on A4 pituinen 
ja itse suostumus on yksisivuinen 
lomake. Weblabiin tehdyt pyyn
not ovat voimassa vuoteen 2030 
Nordlabin toimipisteissa, joten 
biopankkiverinayte voidaan ottaa 
seuraavan laboratoriossa kaynnin 
yhteydessa. 

Milla tavoin tutkimusyhteistyii 

biopankin kanssa toimii? 

Pia Nyberg: Tutkimusryhmalla on 
hypoteesi, jota lahdetaan selvit
tamaan. Esimerkiksi minkalainen 
ennuste taudilla on. Biopankki 
tarjoaa naytteita ja niihin liittyvia 
tietoja hypoteesin selvittamiseen. 
Voimme esimerkiksi tehda uusia 
kudosleikkeita, immunovarjayksia 
ja skannata naytteita. Ennen varsi
naisen biopankkiluvan hakemista 
kannatta esiselvittelyja varten olla 
yhteydessa biopankkiin. Meilla on 
alkanut tutkimuksia, joilla hae
taan vastauksia esimerkiksi harvi
naisiin sairauksiin ja syopasairauk
siin. Aitiyskohorttinaytteet ovat 
kiinnostaneet paljon tutkijoita. 
Teemme yhteistyota myos Oulun 
yliopiston Northern Finland Birth 
Cohortien (1930-1940-luvuilla 
seka 1960-ja 1980- luvuilla Poh
jois-Suomessa syntyneista keratyt 
aineistot) tiimoilta. 

TOUKOKUU I BIOANALYYTIKKO 35 




	aa VALMIS ETUSIVU.pdf
	Tämä on rinnakkaistallenne.
	Julkaisun tekijä(t): Paldanius, Mika; Isohätälä, Annika; Nyberg, Pia
	Julkaisun nimi: Biopankkitutkimuksilla terveyttä ja parempaa hoitoa
	Julkaisuvuosi:  2018
	Versio:  Julkaistu versio

	Käytä viittauksessa alkuperäistä lähdettä:


